
        

 
Pozvánka 

 
na stretnutie projektových partnerov projektu a 

seminár „Daphne - Živá učebnica v Banskej Štiavnici“ 

 

v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A SK-AT projektu BIG SK-AT, 

spolufinancovaného z EFRR 

 

v dňoch 13. – 14. máj 2019 
13:00 – 21:00 / pondelok 

8:30 – 15:00 / utorok 
 

 

 

Miesto konania: Banská Štiavnica 

 

  Tešíme sa na Vašu účasť! 

 

 

Kontakt: 

Jana Adamová, koordinátorka BIG SK - AT, mail: adamova@daphne.sk  
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Program bude obsahovo rozčlenený do 2 častí: 
 
Jedna časť je stretnutie projektových partnerov, ktoré sa zrealizuje pod vedením 
hlavného partnera. 
 
Druhú časť tvorí ochutnávka prvkov zážitkového seminára, ktorý je pôvodne určený pre 
deti a učiteľov druhého stupňa základných škôl. Vyzdvihnuté budú prvky a inšpirácie 
z certifikovanej metodiky Posilnený učiteľ, ktoré sú vhodné pre pedagógov základných 
i materských škôl. 
  
Keďže sa program odohráva aj v exteriéri – priamo v meste Banská Štiavnica, je potrebné 
mať primeranú výbavu, napr. turistickú obuv, fľašu vody, ochranu pred slnkom či 
dažďom. 
 
Viac o programe Živej učebnice sa dozviete na webovej stránke 
http://www.zivaucebnica.org/ alebo vo filme 
https://www.youtube.com/watch?v=6GUykumOieE&t=295s 
 
 
ČASOVÝ HARMONOGRAM 
 
1. deň 
13:00 – 13:30 – prestávka na občerstvenie 
13:30 – 18:00 – úvod, zoznámenie sa, ochutnávka prvkov Živej učebnice v spojení 
s prehliadkou mesta 
18:00 – 19:00 – priestor na osobné voľno 
19:00 – 21:00 – spoločná večera s reflexiou (treba na to myslieť pri prípadnej 
objednávke stravy v ubytovacom zariadení) 
 
2. deň 
8:30 – 10:30 – Živá učebnica (oboznámenie sa s obsahom pre projektový tím),  
zameranie na spoznanie princípov konceptu Posilnený učiteľ 
10:30 – 11:00 – prestávka na občerstvenie 
11:00 – 12:00 – pokračovanie dopoludňajšieho programu  
12:00 – 13:00 – obed 
13:00 – 15:00 – pracovné stretnutie koordinátorov pod vedením M. Emrich, počas neho 
bude k dispozícii drobné občerstvenie s kávou a čajom 
 
Lektori: 
Viera Lasáková - lektorka DAPHNE – Živá učebnica, mentorka učiteľov a učiteľka na základnej 
škole, 
Karol Herian - lektor, tréner, kouč, bývalý učiteľ na základnej, strednej a vysokej škole 
Jana Mazáková - výrobca prírodnej kozmetiky a lektorka DAPHNE -  Živá učebnica  
Peter Fuchs - geológ a lektor DAPHNE - Živá učebnica,  
Eva Trubanová - lektorka DAPHNE - Živá učebnica 

http://www.zivaucebnica.org/
https://www.youtube.com/watch?v=6GUykumOieE&t=295s

